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Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη
ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα,
παραθέτουμε κάποιες ενδιαφέρουσες φορολογικές διατάξεις που
εισήχθησαν με τον προσφάτως δημοσιευθέντα νόμο 4876/2021.
Στις διατάξεις του νέου Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ Α’
251/23.12.2021) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες
επείγουσες διατάξεις», έχουν συμπεριληφθεί -λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα τους- και κάποιες φορολογικές
ρυθμίσεις, που αφορούν κυρίως σε παρατάσεις περιόδου
ισχύος εφαρμογής ορισμένων φορολογικών διατάξεων
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021.
Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες ενδιαφέρουσες
φορολογικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νέος νόμος.

ΦΠΑ
Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022 η ισχύς α) του
υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για αγαθά όπως
φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης,
αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, καθώς και για είδη
ατομικής υγιεινής και προστασίας από ιούς, και β) του
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για την εισαγωγή
αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων καθώς και
για τα εισιτήρια εισόδου σε ζωολογικούς κήπους.

Φόρος Δωρεάς
Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2022 η απαλλαγή
από τον φόρο δωρεάς για δωρεές που λαμβάνουν (υπό
προϋποθέσεις) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά
πρόσωπα.

ΦΜΑ / Φόρος Δωρεάς
Όσον αφορά στα οριστικά συμβόλαια πώλησης, δωρεάς
ή γονικής παροχής ακινήτων που συντάσσονται από
1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2022,
θα θεωρείται για τον υπολογισμό του οικείου φόρου
ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την
31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις
υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η διάταξη αυτή
συνεπάγεται την εφαρμογή των αντικειμενικών αξιών που
ίσχυαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και για τον υπολογισμό
του φόρου μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής στα
συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων που συνάπτονται μέχρι
και 31 Ιανουαρίου 2022 (εφόσον οι σχετικές δηλώσεις

υποβληθούν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021) παρά
την αναμενόμενη αλλαγή των τιμών του αντικειμενικού
συστήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων από
1 Ιανουαρίου 2022.

ΚΦΕ
Παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση από
τους φορολογούμενους συναλλαγών με
ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 15 ν. 4172/2013)
Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025,
ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών σχετιζόμενων με τη
λήψη υπηρεσιών υγείας (για τις οποίες δεν είναι ευρέως
διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι
οποίες προβλέπεται να καθοριστούν με σχετική απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών), πρόκειται να υπολογίζονται
στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του
απαιτούμενου ποσού δαπανών που προβλέπεται για
τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα).
Επίσης, ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025,
πρόκειται να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα
του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και
συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη
περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του
φόρου εισοδήματος, αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα
τοις εκατό (30%) των δαπανών για τη λήψη ορισμένων
κατηγοριών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (π.χ. στέγασης,
εκπαίδευσης, μεταφορών κλπ., οι οποίες προβλέπεται να
καθοριστούν με σχετική απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών). Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5 000) ευρώ
ετησίως ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και
ακίνητη περιουσία.

Υπαγωγή στο άρθρο 5Γ ν. 4172/2013
Παρατείνεται μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022 το αργότερο
(αντί της 30ης Νοεμβρίου 2021) η προθεσμία εντός της
οποίας η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει τις
σχετικές αποφάσεις επί των αιτήσεων υπαγωγής στον
ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή
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εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει
στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες αιτήσεις
υποβάλλονται εντός του έτους 2021 και αφορούν σε
ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομικής
επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
ήταν η 30η Σεπτεμβρίου 2021).

Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α
ν. 4172/2013
H απαλλαγή (υπό προϋποθέσεις) των νομικών
προσώπων, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48Α του
ν. 4172/2013) προβλέπεται να έχει εφαρμογή για
εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2020
και μετά (και όχι από την 1η Ιουλίου 2020, όπως
προβλεπόταν από τις προγενέστερες διατάξεις).

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης
διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ ν.4172/2013
και για το φορολογικό έτος 2022
Οι διαφημιστικές δαπάνες, που πραγματοποιεί μια
επιχείρηση κατά το φορολογικό έτος 2022, προβλέπεται να
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά
τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες
κατά ποσοστό 30% (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις).
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.
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